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Global Development Africa
Stichting
Nassauhof 53
7061 WG Terborg
Gezellenlaan 12; 7005 AZ Doetinchem
freddygada@gmail.com
www.globaldevelopmentafrica.com
09172242
NL73INGB0003 0678 83
Dhr. F. Karekezi
06-40230758
freddygda@gmail.com

Het bestuur bestaat uit;
Voorzitter; Freddy Karekezi
Secretaris; Ina van Dijk
Penningmeester; Madeleine Munyankiko
Bestuurslid; Antoinette Harerimana
GDA heeft vrijwilligers voor ondersteuning in;
Carla Velthuijsen; website
Jill Sidders; correcties Engelse teksten
Aba Omar; (stagiaire) ondersteunend kantoorwerk
Juvent Nsanganiye; culturele invulling
Wim van de Graaf– advies & medewerking optreden Itsitso
Rudolf Penninkhof- koerier
Liesbeth Visscher Endeveld- tentoonstelling Etten

Wij werken samen met een zuster-stichting in Burundi;
International Training & Development Centre
Voorzitter; Daniel Nyabenda
Secretaris; Dieudonné Bizumuremyi
Penningmeester; Arody Nahimana
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Doelstelling en visie
Global Development Africa (GDA) is in 2007 opgericht en tracht in haar werk de sociaal
economische ontwikkeling en cultuur in dit continent onder de aandacht te brengen bij
maatschappelijke organisaties en overheden en de knelpunten op de politieke agenda
geplaatst te krijgen. Daarnaast probeert zij projecten en programma’s te ontwikkelen die
sociaal economische ontwikkelingen kunnen bevorderen, zowel in Nederland als in Afrika.
Hierbij wordt gewerkt vanuit de volgende doelstelling:
Bevorderen van de integrale sociale- en economische duurzame ontwikkeling in Afrika
en Afrikaanse migranten elders.
Speciale aandacht wordt hierbij gegeven aan landen rond het grote meren gebied en landen
die door een burgeroorlog ernstig zijn getroffen.
Belangrijke punten hierbij zijn;
a. Het bundelen van krachten en het uitwisselen van kennis en cultuur;
b. Het bevorderen van capaciteitsversterking van de lokale gemeenschap om meer
verantwoording voor het eigen ontwikkelingsproces te kunnen dragen;
c. Het bevorderen van de participatie van jongeren in internationale samenwerking en
ontwikkelingsprogramma’s;
d. Het bevorderen van dialoog en partnerschap tussen belanghebbenden;
e. Het helpen opzetten van kleinschalige inkomen genererende activiteiten;
f. Het versterken van het lokaal draagvlak met betrekking tot maatschappelijke ontwikkeling,
gezondheidszorg, veiligheid, milieu en good governance;
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Activiteitenoverzicht 2017
Nieuw kantoor
In 2017 is een ander kantoor/bezoekruimte in gebruik genomen;
Havenstraat 5b 7005AG Doetinchem
Hier is ook weer een nieuwe stagiaire van het Graafschap college aan het werk gegaan.
Website
Er is veel aan de website geschaafd en geactualiseerd.
Op PIF is een crowdfunding pagina gestart voor het project; ruim baan maken.
Dit betrof de kosten voor de noodzakelijke afwerking van het Innovatiecentrum in Burundi.
Omdat er buiten de eigen kring weinig of geen support is op de website en er 5 % moet worden
afgedragen, is dit opgezegd omdat het geen meerwaarde gaf.
Op internet is een “boekwinkeltje“ begonnen waarvan de inkomsten naar GDA gaan.
http://www.boekwinkeltjes.nl/v/dagboeken/

NEDERLAND
10-jarig Jubileum

Zomer 2017 bestond GDA 10 jaar. Dat is gevierd met een feestelijke ontmoeting /vergadering
in de duinen van Katwijk.
“De toekomst heb je in je”
De problematiek van veel Afrikaanse migranten ligt op het terrein van een betaalde baan.
Diploma’s uit Afrikaanse landen worden veelal niet erkend. Kennis van de Nederlandse taal,
zoals deze in officiële kringen wordt gebruikt, is vaak niet duidelijk. Voor landen waar geen
Engelse overheersers geweest zijn spreekt men dus weinig Engels en is b.v. het gebruik van
de Engelse terminologie op computers/internet een belemmering.
Dit is uitgewerkt tot een stappenplan: de toekomst heb je in je.
Vooralsnog heeft GDA een aanvraag bij Oranje-fonds gedaan om hierin te ondersteunen.
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In maart vond een bijeenkomst plaats in Doetinchem om te inventariseren en bespreken wat
de behoeftes en de werkwijze zouden kunnen zijn. De groep kreeg de (tijdelijke) naam
“kwenda”.
Hierop is verder voorlopig het plan/aanvraag gericht.
Er zijn kleine acties met de mensen ontstaan, met name bij de tentoonstelling in Etten.
Gesprekken over samenwerking zijn met diverse instanties gehouden;
Beleidsadviseur gemeente Oude IJsselstreek/Doetinchem
Vluchtelingenwerk Gelderland
Stadskamer Doetinchem
Enteetwee Doetinchem
Begeleiding vluchtelingen, leefbaarheidsproject Gelderland
DT&V in Den Haag
Tentoonstelling Etten
Op 4 juni is een tentoonstelling geopend in de oude kerk in Etten waaraan GDA een bijdrage
leverde.
Door de tentoonstelling die Ina van Dijk met haar werk in die ruimte had, konden er veel
anderen bij betrokken worden.
Een groot aandeel was hierin het project ”dankbaarheid”. Een geschilderde bijdrage werd
geleverd door 4 Nederlanders en 8 mensen die oorspronkelijk uit andere landen kwamen. Uit
de kwendagroep waren dat er 5, waarvan 1 persoon de hapjes bij de opening heeft gebakken.
Ook was er keramiek tentoongesteld van Lies Visscher-Endeveld, van stichting Leven met de
aarde in Etten. Zij heeft veel werk ter plekke verricht om dit alles mede te realiseren. Tevens
heeft zij een klas van de basisischool in Etten gevraagd mee te doen met het thema
dankbaarheid.
Ook waren alle open dagen steeds Afrikaanse artikelen te koop zoals kanga’s, beeldjes,
houtsnijwerk en sieraden.
Bij de opening was oa. een optreden met zang en muziek, mede op dankbaarheid
geïnspireerd. https://www.youtube.com/watch?v=FRU6Kc91i08&t=38s
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In de loop van de openingsdagen zijn o.a. bezoek gebracht door de schoolklas en een familieontmoetingsdag, en zijn er optredens geweest van diverse koren.

Zo heeft GDA veel mensen met elkaar verbonden en grotere bekendheid gekregen.
Ook de inkomsten van verkopen van schilderijen zijn volledig naar GDA gegaan.
Itsitso optreden
Er is nog steeds een grote afstand tussen de migranten uit Afrika en de Nederlandse bevolking.
Dit is te wijten aan het niet (kunnen) deelnemen aan een gemengd arbeids- en cultureel leven.
GDA ziet de noodzaak van een ontmoeting van deze werelden; kennis maken met elkaars
cultuur, inzicht krijgen in de mogelijkheden om met elkaar samen te werken, op een
ontspannen wijze samen zijn; het vergroten van elkaars kennis over elkaar.
Dit jaar heeft GDA een evenement georganiseerd met de Drummers uit Burundi; Itsitso. Een
subsidie voor de aanschaf van noodzakelijk materiaal is gehonoreerd door het Prins
Bernhardfonds, waarvoor we zeer erkentelijk zijn.
Voor het optreden zijn veel besprekingen gevoerd om een adequate en betaalbare zaal te
vinden, een folder te ontwerpen, drukken en distribueren.
Uiteindelijk heeft het evenement plaatsgevonden op 2 september in de zaal van “De Pol” in
Gaanderen. Ook in de krant is hier aandacht voor geweest.
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Het evenement had grote belangstelling en gaf iedereen enthousiasme.
Er is hiervan later een filmpje gemaakt dat ingezonden is aan de Rabobank/Graafschap om
mee te dingen naar een prijs. Jammer genoeg is er niets gewonnen.
Gesprekken zijn gevoerd met de Muziekschool in Doetinchem omtrent samenwerking. Ook is
er overleg geweest met Alliance Française over een optreden. Met de Lions Club zijn tevens
vervolgstappen ondernomen, waarvan 1 resulteerde in een privé–optreden van de groep
Itsitso.
Overige activiteiten
Bestuursleden van GDA hebben verschillende evenementen bezocht om op de hoogte te
blijven van ontwikkelingen op het werkgebied zoals;
Oranjefonds workshop Utrecht
Symposium Ongekend Bijzonder Utrecht
Bijeenkomst /jubileum Bis en radio El Mundo Utrecht
AFRIKA
Innovatiecentrum Bujumbura, Burundi
Het Innovatie Centrum is een centrum voor beroepsopleiding in de beroepen als:
informatievoorziening (ICT), kleding productie en horeca. In een éenjarige opleiding zullen
studenten tegelijkertijd bedrijfsmatig werken in hun branche. Ook krijgen de deelnemers hierbij
een opleiding in ondernemerschap aangeboden.
Via de oprichting van een steenfabriek is inmiddels, met een stagnatie door politieke onrust,
het gebouw volledig qua basis afgebouwd.
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Er is in 2017 veel, vooral telefonisch, overleg geweest tussen GDA en ITDC hierover.
Het bestuurslid Antoinette Harerimana heeft het gebouw in 2017 bezocht en verslag
uitgebracht.
Er heeft een aanpassing in het bouwplan plaats gevonden om eerst tot sluiting van het dak
te komen.
Met Doorgeefhuis Maria is een vergadering belegd over hulp bij de afbouw. Hiervoor is een
schenking gegeven, waarvoor wij Doorgeefhuis Maria hartelijk danken.
Veel besprekingen hebben plaats gevonden met Adra voor de inrichting van de keuken.
Ook van hen is een schenking ontvangen, waarvoor hartelijk dank.
Voor verdere ondersteuning zijn nog enkele stappen te ondernemen. In eerste instantie
dienen de sanitaire voorzieningen te worden aangebracht.
Vergaderingen
In 2017 zijn bestuursleden van GDA op diverse plekken gemiddeld 1 x per kwartaal bijeen
gekomen om te vergaderen. Tussendoor vindt telefonische overleg plaats wanneer dat nodig
is.
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Jaarrekening 2017
Geachte lezer,
Het bestuur heeft de jaarrekening 2017 van Stichting Global Development
Africa te Terborg bestaande uit de balans per 31 december 2017 en de staat van baten
en lasten over 2017 met toelichting samengesteld.
Terborg, 31 mei 2018
De heer F.Karekezi
Namens het bestuur van Global Development Africa
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Terborg ,31 mei 2018

BALANS PER:

31 december 2017

Vaste activa
monitoren, keuken/pannen, website, reclame materialen:
Vlottende activa
Voorraden
kleding stof, beeldjes:

€ 856,€ 160,-

Bank/kassa:

€ 1.480,98

Totaal activa

€ 2.512,98

Passiva
Eigen vermogen

€ 1.016,-

Projecten in uitvoering

€ 1.480,98

Totaal passiva:

€ 2.512,98
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STAAT VAN INKOMSTEN EN UITGAVEN
INKOMSTEN:
Fondsen

2017

Sponsoringen
Verkoop schilderijen
Verkoop boeken
Overige donaties

€ 6.500,€ 1.635,€ 106,49
€ 1.752,98

Totaal inkomsten

€ 9.994,96

Uitgaven en reserveringen:
Projectkosten 2017
Project innovatiecentrum

€ 9.700,-

Algemene kosten

€

50,-

Administratie & advies

€

250,-

Totaal uitgaven

€ 10.000,-

Jaarresultaat activiteiten

€ 0

Totaal staat van inkomsten en uitgaven

€ 10.000,-
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Toelichting
De Stichting is voor haar activiteiten en continuïteit afhankelijk van sponsoring,
fondsen, subsidies en bijdragen van deelnemers. Zij heeft wel inkomsten uit activiteiten
zoals verkoop van schilderijen en evenement organiseren. Ook is er sponsoring in
natura i.v.m. kantoorgebruik geweest
Grondslagen voor de waardering van de activa en passiva
Liquide middelen
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarden.
Kortlopende schulden
De kortlopende schulden zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.
Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Baten
De inkomsten worden vastgesteld op de in het jaar ontvangen bedragen voor zover
deze niet in voorgaande jaren transitorisch (al als opbrengst) zijn opgenomen.
Lasten
De exploitatie kosten zijn de feitelijk in het jaar betaalde bedragen voor zover deze niet
in voorgaande jaren transitorisch (al als kosten) zijn opgenomen.
Conform de nieuwe privacy wet die per 25 mei 2018 van kracht is gegaan,
hebben we de namen van donateurs in dit rapport niet genoemd.
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Ondertekening van de Jaarrekening door het Bestuur van de stichting Global
Development Africa

Terborg, 31 mei 2018
Voorzitter:

Karekezi, Freddy

Penningmeester:

Munyankiko, Madeleine

Secretaris:

Ina van Dijk
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